
 

Segédlet az egyetemi jelentkezési lap (szlovákiai) kitöltéséhez a gimnázium 

végzős évfolyama számára 

 
- Akadémiai év: az az év, amelyre jelentkezel, a következő tanév: 2023/2024 

- Állampolgárság: szlovák 

- „Akademický titul“: nem kell írni semmit, nektek még nincs 

- Az egyetem, a kar és a szak pontos megnevezése 

- „Detašované pracovisko“: csak akkor kell kitölteni, ha az adott kar/szak egy másik 

városba van kihelyezve. 

- Forma: válaszd ki a megfelelőt 

o „denná“ (nappali) 

o  „externá“ (levelező) 

- „Metóda“: válaszd ki a megfelelőt 

o „prezenčná“ 

o „dištančná“ 

o „kombinovaná“ 

- Megérdeklődni, hogy egy jelentkezési lapon megadható-e több kar, ill. szak azonos 

képzési intézmény esetén 

- Érettségi éve: 2023 

- Iskola megnevezése: ahogy a bizonyítványon szerepel – onnan másold le! 

- Iskola címe: Kuzmányho 6, 041 74 Košice 

- „Kód strednej školy“: 000161004 

- „Študijný odbor“: gymnázium 

- „Kód študijného odboru“: 7902J00 

- Végzettség szintje: J 

- Évvégi jegyek (1. – 3. évfolyam) beírása olyan sorrendben, mint a bizonyítványban 

- A 4. évfolyam félévi jegyeit csak abban az esetben kell beírni, ha azt igényli az adott 

egyetem/főiskola 

- Bejelentett érettségi tantárgyak megadása (a vizsga szintjét nem kell megadni): 

o „Slovenský jazyk a slovenská literatúra“ 



o „Maďarský jazyk a literatúra“ 

o „Anglický jazyk“ 

o Választott tantárgy(ak). 

- Adatok helyességének igazolása – Nem a diák tölti ki! Az osztályfőnök leellenőrzi 

a beírt jegyek helyességét a katalógus alapján, majd aláírja, lepecsételi! 

A jelentkezési lapon kitöltött egyéb információk helyességének ellenőrzését 

a pályaválasztási tanácsadó végzi – érdemes az aláíratás/lepecsételtetés előtt 

leellenőriztetni. 

- Orvosi igazolás – csak, ha igényli az adott oktatási intézmény 

- Önéletrajz  

- Banki igazolás a jelentkezési díj befizetéséről 

- Mellékletek: felsorolni minden csatolt mellékletet: önéletrajz, banki igazolás, orvosi 

igazolás, motivációs levél, tanulmányi versenyeken/olimpiákon elért sikerek 

igazolása, stb. 

- Ne felejtsétek el: jelentkező aláírása + dátum a 3. oldalon! 

- Elektronikus jelentkezés esetén is ki kell nyomtatni a jelentkezési 

lapot, és el kell juttatni az oktatási intézménybe. 
 

 

Bármilyen kérdés esetén keressétek a pályaválasztási tanácsadót:  

- Csurkó Éva: 

o  Elérhetőségek: 315 sz. iroda vagy csurkoeva@maraigimi.sk 


